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1. Základní použití 

Portál dopravy na adrese https://portaldopravy.cz/taxi/ umožňuje každému ověřit vozidlo TAXI 

nebo řidiče TAXI.  Vozidlo je ověřováno podle SPZ vozidla, řidič podle čísla průkazu. Funkce ověření 

vozidla poskytne informaci, jestli je vozidlo jako TAXI evidované v IS RPSD. Funkce ověření řidiče 

poskytne informaci, jestli je průkaz řidiče evidován v IS RPSD a zda je aktuálně platný. 

Ověření je anonymní, založené na základě zadání SPZ nebo čísla průkazu. Zprostředkovatelé 

taxislužeb mohou zadávat hromadný dotaz pro ověření více SPZ nebo čísel průkazu a výsledky 

exportovat. V takovém případě zadávají své vlastní IČO. Informace o dotazu zprostředkovatele, 

který zadal IČO, je zapsána do IS RPSD včetně časové značky.  

Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví 

vždy následující den. 

Pokud není dle systému Vámi zadané vozidlo evidováno, ačkoliv se domníváte, že by mělo být, 

kontaktujte, prosím, dopravní úřad, který Vám vozidlo zařadil.  

Náhled úvodní obrazovky ve webovém rozhraní:  

 

https://portaldopravy.cz/taxi/
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Náhled úvodní obrazovky v mobilním rozhraní: 
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1.1 OVĚŘENÍ VOZIDLA TAXI  

Pro úspěšné vyhledání SPZ vozidla je požadováno: 

• SPZ musí mít 5–8 znaků 

• SPZ nesmí obsahovat znaky G, Q nebo W 

• SPZ musí obsahovat alespoň jedno číslo 

• Zadání více SPZ – značky oddělujte buď středníkem, nebo klávesou Enter 

Náhled zadání SPZ pro ověření: 
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Náhled výsledku ověření vozidla TAXI: 

 

 

Pokud výsledek obsahuje alespoň jeden neevidovaný záznam, je doplněn doprovodným textem: 
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1.2 OVĚŘENÍ PRŮKAZU ŘIDIČE TAXI  

Pro úspěšné vyhledání průkazu řidiče je požadováno: 

• Průkaz řidiče může být pouze číslo v rozsahu 1–999999  

• Zadání více průkazů – průkazy oddělujte buď středníkem, nebo klávesou Enter 

Náhled zadání čísla průkazu pro ověření: 
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Výsledek ověření průkazu řidiče TAXI 

 

 

Pokud výsledek obsahuje alespoň jeden neevidovaný záznam, je doplněn doprovodným textem: 
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2. Rozšířené funkce ověřování 

2.1 KONTROLA ZPROSTŘEDKOVATELEM  

Pokud kontrolu provádíte jako zprostředkovatel taxislužby a chcete, aby byl proveden v databázi 

Ministerstva dopravy záznam o prověření, zadejte prosím i své IČO. 

Checkbox kontrola zprostředkovatelem zpřístupňuje pole IČO. V případě zaškrtnutí formulář 

očekává validní český formát Identifikačního čísla osoby. 

Kontrola zprostředkovatelem je dostupná pro ověření vozidla TAXI i pro ověření průkazu řidiče TAXI. 

Náhled zadání IČO pro kontrolu zprostředkovatelem „Ověření vozidla TAXI“:  
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Náhled zadání IČO pro kontrolu zprostředkovatelem „Ověření průkazu řidiče TAXI“:  

 

 

  



 

- 11 - 
 

2.2 EXPORT VÝSLEDKŮ  

V případě hromadného dotazu, kdy hledání vrátí alespoň 2 výsledky, je možné výsledek hledání 

stáhnout pomocí tlačítka Export výsledků ve formátu CSV. 
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Náhled exportu hromadného dotazu pro „Ověření vozidla TAXI“: 

 



 

- 13 - 
 

Náhled exportu hromadného dotazu pro „Ověření průkazu řidiče TAXI“: 
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3. Seznam možných výstupů  

Kódy odpovědí pro ověření vozidla: 
 

Kód odpovědi Význam zprávy 

VALID Vozidlo je evidováno jako vozidlo taxislužby. 

NOT_VALID Vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby. 
 
Pokud není dle systému Vámi zadané vozidlo evidováno, ačkoliv se domníváte, že 
by mělo být, kontaktujte, prosím, dopravní úřad, který Vám vozidlo zařadil. 
Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními 
úřady se projeví vždy následující den. 

WRONG_FORMAT RZ vozidla se nepodařilo systémem přečíst. Je zadaná v chybném formátu. 

SERVICE_ERROR Ve službě došlo k neočekávanému problému. 

TOO_MANY_ITEMS Překročen maximální počet 3000 položek v jednom hromadném dotazu.  

TOO_MANY_REQUESTS Překročen maximální počet dotazů za čas. 

TIMEOUT Odpověď se nepodařilo získat v časovém limitu. 

 
 
Kódy odpovědí průkazu řidiče taxi: 
 

Kód odpovědi Význam zprávy  

VALID Průkaz je platný. 

NOT_VALID Průkaz není platný. 
 
Pokud není dle systému Vámi zadaný průkaz platný, ačkoliv se domníváte, že byl 
měl být, kontaktujte, prosím, dopravní úřad, který Vám průkaz vydal.  
Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními 
úřady se projeví vždy následující den. 

WITHHELD Průkaz byl zadržen. Řidič nesmí vykonávat práci řidiče taxislužby. 

WRONG_FORMAT Číslo průkazu bylo zadáno v chybném formátu. 

SERVICE_ERROR Ve službě došlo k neočekávanému problému. 



 

- 15 - 
 

TOO_MANY_ITEMS Překročen maximální počet položek 3000 v jednom hromadném dotazu. 

TOO_MANY_REQUESTS Překročen maximální počet dotazů za čas. 

TIMEOUT Odpověď se nepodařilo získat v časovém limitu. 

 

Pokud je problém s datovým rozhraním závažnější, aplikace po žádosti o ověření vypíše: 

• „Omlouváme se, došlo k chybě autentizace k datovému rozhraní.“ 

Hláška indikuje chybu autentizace (přihlášení) k datovému rozhraní. 

• „Omlouváme se, došlo k chybě spojení s datovým rozhraním.“ 

Hláška indikuje jiné druhy nepřístupnosti datového rozhraní. 

 

Po vydání nové verze aplikace, může být potřeba vyprázdnit mezipaměť vašeho prohlížeče. To lze 

provést klávesovou zkratkou pro funkci „Opětovné načtení aktuální stránky s ignorováním obsahu 

 v mezipaměti“. 

PROSTŘEDÍ  KLÁVESOVÁ ZKRATKA  

Windows Linux Chrome Ctrl + Shift + R   
Shift + F5 
Ctrl + F5 

Windows EDGE Ctrl + Shift + R 
Shift + F5 
Ctrl + F5 

Windows FireFox Ctrl + Shift + R 
Ctrl + F5 

Apple/Mac Apple + R  
command + R 

 

Pokud není funkce podporována, resp. není možné otevřít stránku, ze které by bylo potřeba jí 

zavolat, je možné v menu prohlížeče zavolat plošné vymazání mezipaměti: 

• v EDGE se tato funkce volá v Nastavení / Ochrana osobních údajů / Zvolit položky k vymazání 

/ Obrázky a soubory uložené v mezipaměti 
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• v Chrome se tato funkce volá Další nástroje / Vymazat údaje o prohlížení / Obrázky a soubory 

v mezipaměti, resp. Ctrl + Shift + Del a zaškrtnout Obrázky a soubory v mezipaměti 

• ve FireFox lze také zavolat Ctrl + Shift + Del a zaškrtnout Mezipaměť 
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4. Omezení 

Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví 

vždy následující den. 

Ověřování je omezeno maximální četností dotazů v čase. 

Z jedné IP adresy je povolen jeden dotaz na jedno vozidlo nebo jeden průkaz za sekundu, nicméně 

tato aplikace je preferována. 

Hromadný dotaz z jedné IP adresy může obsahovat maximální počet 3000 záznamů. 

Podrobnější popis omezení je uveden v Technické dokumentaci API. 

 


